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Föreningens postadress: Häggviksvägen 
23  19150 Sollentuna Föreningens 
mailadress: 
gulahusen.haggvik@gmail.com  
 
Föreningens hemsida: 
www.gulahusen.se  

 
Föreningens fastighetsförvaltare: 
Riksbyggens Fastighetsservice: 0771-860 860  
Fastighetskontoret Häggviksvägen 15, 
besökstid onsdag 08.00-09.00 samt torsdag 
14.00-15.00 
 
Felanmälan dygnet runt via telefon: 
Riksbyggens Fastighetsservice: 0771-860 860 
 
Felanmälan via e-post: 
 Maila till fastighetsservice@riksbyggen.se  

 
Vid nödsituation nattetid eller helger ring: 
Riksbyggens Fastighetsservice: 0771-860 860 

 
Föreningens ekonomiske förvaltare: 
Edsvikens Redovisningsbyrå AB, Djupdalsv. 10, 
192 51 Sollentuna. Frågor angående: månads- 
avgifter, inre fond, överlåtelser m m. 
telefon: 070-792 75 21, mailadress: 
ak.skillmo@telia.com    

 
Föreningens styrelse samt husvärdar och övriga 
funktionärer: se anslag i portarna 

 
Gula Bladets redaktör: 
Christer Lindén, Häggviksvägen 19, bv  
telefon: 0708-46 86 16 
 

 

Ordförande har ordet 
 
Vid årsmötet den 23 april samlades drygt 80 
personer till kaffe med dopp. Ett stort tack till 
Cecilia Westman som ordnat ett trevligt årsmöte. 
Stort tack också till alla som var närvarande och 
bidrog till en trevlig sammankomst. 
   Det nya komponentredovisningssystemet, som 
nu införts, förklarades för oss av Borevisions 
representant, som var särskilt inbjuden. 
    Styrelsen har beslutat att säga upp fastighets-
förvaltningsavtalet med Riksbyggen, som löper till 
2015-12-31. Arbete med att förhandla fram ett 
nytt avtal kommer att påbörjas. Styrelsen har 
möjlighet till omförhandling med Riksbyggen 
eller att anlita någon ny förvaltare. Eftersom 
semestertiden snart är här kommer det dock inte 
att finnas något avtal klart före sommaren.  
   Först i höst kommer arbetet igång med att 
fastställa hur vi skall ha det med fastighets-
förvaltare. Högre servicenivå är förstås önskvärd, 
men det är en prisfråga. 
   Styrelsen har delat upp sitt arbete i olika 
ansvarsområden. Vid behov kan man nu kontakta 
en styrelsemedlem som har kunskap inom sitt 
område. Det finns ett anslag i din port och även på 
Gula Husens hemsida med kortfattad information 
om kontaktpersoner i styrelsen.   
   Det har gått trögt att få in anbud på de planerade 
underhållsarbetena, styrelsen jobbar på att det 
skall kunna utföras som det var tänkt. 
 
 
Med önskan om en härlig sommar 
 
Vidar Skytén, ordförande 
tfn  070- 524 74 05 
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Här är den nya styrelsen för 
Brf Gula Husen  
På föreningsstämman valdes en ny styrelse för 
verksamhetsåret 2015. Styrelsen utökades från 
tidigare nio till tio personer för att inkludera 
Marija Nicolic, som ska jobba med ekonomi-
frågor. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter 
samt tre suppleanter. Styrelsens ordförande är 
Vidar Skytén. 
 

 
 
Den nya styrelsen:  
Nedre raden från vänster: Cecilia Westman, Ordf 
Vidar Skytén, Ann-Marie Ek, Marija Nicolic samt 
infälld, Casper Wahlund. 
Övre raden från vänster: Maria Kastenholm-
Daun, Lars Meyer, Jan Eriksson, Rolf Lindsén, 
Christer Lindén 
 
   Sist i detta nummer av Gula Bladet finns en 
kontaktlista (samma som på anslagstavlan i 
trapphusen) med namn, ansvarsområden och 
telefonnummer till styrelsens ledamöter samt 
övrig viktig kontaktinformation. 
 
   De helt nya ledamöterna Lars Meyer, Marija 
Nicolic och Casper Wahlund presenteras kort 
nedan. Övriga ledamöter har suttit i tidigare 
styrelser och presenteras därför inte närmare här. 
 
Lars Meyer  
Lars, som flyttade in i föreningen våren 2014 till-
sammans med sin sambo, presenterar sig så här: 
 
   Är pensionerad jurist och fortfarande något 
aktiv. Inledde yrkesbanan som domare under 
några år för att sedan bli så kallad förbundsjurist 
och avslutningsvis några år som jurist i 
revisionsbolag. Har också erfarenhet från arbete i 
bostadsrättsförening och är välbevandrad i det 
övergripande regelverket kring sådana. Trots ett 
antal år på nacken anser jag mig fortfarande ha 
hyfsat gott omdöme. Är inte utpräglad formalist, 
även om mitt yrke vilar på sådan grund, 

utan uppfattar mig som praktisk numera. 
Lars Meyer, 076-947 6006 
 
Marija Nicolic  
Marija  flyttade till Gula Husen i april 2014 med 
sin familj. Så här presenterar hon sig: 
 
   Har två barn, make som äger en restaurang i 
Sollentuna och en katt. Före 2014 bodde vi i 
Vaxholm i tolv år. 
   I Vaxholm har jag varit kassör/styrelseledamot i 
Samfällighetsföreningen Pålsund och skött deras 
ekonomi i fyra år. 
   Annars har jag hela mitt liv jobbat som ekonom, 
både som ekonomichef och ekonomiansvarig men 
även som kvalificerad ekonom för redovisnings-
frågor och som ekonomikonsult åt olika företag. 
   Här i Sverige har jag jobbat på Greenpeace, 
Beijer Bygg, Akelius Fastigheter, NNE 
Pharmaplan, Svenska Bussbranschens 
Riksförbund och senast på Arbetsförmedlingen. 
   Min passion är siffror och jag gillar att göra 
utredningar om varför siffror ibland inte stämmer. 
   Avstämningar, uppföljningar och årsredovis-
ningar är saker jag jobbar med dagligen. Jag gillar 
att ha kontroll över ekonomin och ordning och 
reda. 
   Dessutom är jag en god ledare och lagspelare 
som tycker att vi människor har problem bara på 
grund av dålig kommunikation.  
   Rak, öppen, ärlig är mina ledord! 
Marija Nicolic, 073-775 0402 
 
Casper Wahlund 
Casper Wahlund heter jag, bor på bottenplan på 
Häggviksvägen 19 med min sambo Sara Ullsten 
sedan ungefär ett år.  
   Jag är 31 år gammal och kommer från Bålsta 
men brukar säga Uppsala, där jag bott de senaste 
14 åren. Jag har jobbat ett par år i restaurang-
branschen, först som servitör, senare kock och 
sista året som personalchef med utbildningsansvar 
för kockar och bartenders. Parallellt har jag 
studerat i Uppsala och blev klar med kandidat och 
masterstudier i biomedicin och immunologi, 
numera doktorerar jag i immunologi vid 
Karolinska Institutet och forskar på vaccin baserat 
på nanopartiklar. Jag hann även med en sväng i 
marinen och senare utlandsstyrkan där vi röjde 
sjöminor i Östersjön. På fritiden åker jag gärna 
skidor, är ute i skogen eller på havet.  
   Jag har inte suttit i en brf-styrelse tidigare men 
varit styrelseledamot tre år i en studentorganisa-
tion med cirka 3 000 medlemmar, där jag bland 
annat jobbade med att granska årsbudgetar, 
planera renoveringar och skriva om stadgar.  



                                                                                                                           
   Jag och Sara trivs mycket bra i Gula husen och 
bidrar gärna till det gemensamma i form av 
styrelseuppdrag. 
Casper Wahlund, 070-740 3872 
 

Ekonomi. Budgetering och 
uppföljning. 
 
Uppföljning av föreningens ekonomi är mycket 
viktig för vår styrelse och bostadsrättsförening.  
 
Utgångspunkten för uppföljningen är den budget 
styrelsen antar inför nytt verksamhetsår. Från vår 
redovisningsbyrå erhåller vi månatligen 
resultatrapporter som redovisar föregående 
månads utgifter, ackumulerade utgifter under året 
och hur dessa förhåller sig till budget och 
föregående år.  
Resultatrapporten genomgås vid varje styrelse-
sammanträde där vi disskuterar och kommenterar 
redovisningen. Ambitionen är givetvis att 
budgeten skall hållas. Framförallt inom området 
underhåll kan oförutsedda åtgärder vara 
nödvändiga. Då blir styrelsen tvungen att ta 
ställning till om föreningens ekonomi klarar av de 
utgifterna. 
Förutom den årliga budgeten arbetar föreningen 
med en femårsbudget och en tioårig 
underhållsplan. 
 Viktigt är också att hålla god ordning på vilka 
kostnader som ska belasta föreningen. Denna 
interna kontroll består till största delen av en 
antagen attestinstruktion. Enligt denna kontrollerar 
vi att kostnaden är förorsakad av behörig person, 
att föreningen fått tillgång till den nyttighet 
kostnaden avser och att inga andra hinder för 
utbetalning föreligger. Efter sådan kontroll 
attesterar vi fakturan för utbetalning av vår 
redovisningsbyrå.  
Som framgått av årsredovisningen för 2014, och 
som redovisades vid föreningsstämman, har nya 
avskrivningsregler införts vilket leder till att vi får 
ett mycket större avskrivningsbelopp än tidigare.  
Med de nya K3 reglerna måste fastigheternas olika 
delar behandlas och avskrivas var och en för sig. 
En hiss har exempelvis en kortare avskrivningstid 
än vår plåtfasad. Tidigare gjorde man ingen 
skillnad mellan dessa delar.  För att få en helt 
korrekt bild av hur avskrivningarna skall 
behandlas krävs sakkunniga bedömningar vilket 
styrelsen nu jobbar på att lösa inom kort. Arbete 
har också påbörjats av en genomgång av alla de 
avtal som täcker föreningens behov. Syftet med 
detta arbete är både att förbereda nya 

upphandlingar och att skapa goda möjligheter till 
uppföljning av dem.  
Lars Meyer, 076-947 6006 
Marija Nicolic, 073-775 0402 

Vi byter till ny hemsida för 
Gula Husen 
Föreningens hemsida planeras att under hösten 
omläggas till organisationen Bostadsrätterna.  
Syftet är att använda deras tekniska plattform för 
att underlätta driften och uppdateringen av 
hemsidan. Vår avsikt är att behålla nuvarande 
hemsideadress (www.gulahusen.se) men alltså 
använda ett mer användarvänligt driftsystem.  
   Vi återkommer framöver med mer information 
om detta. 
Casper Wahlund, 070-740 3872 
 

Ny e-postadress till Gula 
Husens styrelse 
Styrelsen har bytt e-postadress till 
gulahusen.haggvik@gmail.com . Anledningen är 
att vi ofta fick omfattande, stora bild- och 
dokumentfiler till den gamla e-postadressen, vars 
e-postlåda ofta blev överfull. Vår nya e-postlåda 
kan ta emot hela 15 GB som räcker långt. 
 

Önskar e-postadress till 
våra boende medlemmar  
Det skulle i många fall underlätta och snabba upp 
informationen till våra boende ifall styrelsen 
kunde skicka e-post direkt till medlemmarna i 
brådskande fall. Därför vill vi be de medlemmar 
som har en egen e-postadress mejla in densamma, 
inklusive namn och lägenhetsnummer till 
gulahusen.haggvik@gmail.com. Tack på förhand! 
Christer Lindén, 0708-46 86 16 
 

Upp till 30 procents rabatt 
på datautrustning från HP  
Genom ett samarbetsavtal med Hewlett-Packard, 
HP, kan föreningen ”Bostadsrätterna” nu erbjuda 
medlemmar i BRF Gula Husen rabatter på upp till 
30 procent.  
   Avtalet med HP innebär att föreningen och dess 
medlemmar har fått tillgång till en egen exklusiv 
online-butik där man kan handla till fördelaktiga 
priser. Handlar man förbrukningsvaror, papper, 
bläck, datorer, skrivare, högtalare, plattor eller  
andra IT-produkter kan man få upp till 30 procents 
rabatt på fler än 5 000 produkter. Dessutom får  
man fri frakt på köp över 100 kr. 
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   Rådgivning innan köp: Om du känner dig osäker 
inför ett köp, ring gärna HP:s säljspecialister på 
vardagar under kontorstid, tel 08-593 664 19, eller 
mejla till  hpstoresweden@hp.com  
   På www.bostadsratterna.se  loggar du  in med 
användarnamn (BRF Gula Husen i Häggvik) och 
lösenord (4718) för att nå förmånen och HP:s 
online-butik. 
   Du kan också kontakta Thomas Lagerqvist på  
Bostadsrätterna 
Luntmakargatan 46 
111 37 Stockholm 
Tel: 08-58 00 10 15 
Mobil: 0765-20 10 15 
Fax: 08 - 58 00 10 29 
thomas.lagerqvist@bostadsratterna.se 
www.bostadsratterna.se 
 
Vad göra vid vattenläckage? 
Vid vattenläckage gäller det att få vattnet avstängt 
så snabbt som möjligt för att begränsa skadorna. 
Gör så här: 

1. Felannmäl direkt till Riksbyggens 
felanmälan, tfn:  0771-860 860 
 

2. Kontakta din trapphusvärd, som har nyckel 
till förrådet vid entréporten, för att stänga 
av huvudkranarna för vattnet. 
 

3. Kontakta någon i styrelsen som har 
fastighetsskötarnycklar  t ex Vidar, Casper, 
Rolf eller Christer.  
 

Christer Lindén, 0708-46 86 16  
 

Behöver du hjälp av vår 
”hustomte”? 
Pentti Heikkilä är en vänlig, hjälpsam man, som i 
mån av tid, har lovat hjälpa oss boende med 
enklare sysslor såsom lampbyten, uppsättning av 
tavlor och så vidare. Behöver du Penttis hjälpande 
hand så kan du ringa honom på 08-754 5647. 
Pentti bor på Smedjevägen 3. 
 

Fastighetsskötaren har ny 
expeditionstid 
Fastighetskontoret, Häggviksvägen 15, har 
besökstid onsdag 08.00-09.00 samt torsdag 14.00-
15.00 (ny tid). 
 
 

Flaggvärd till Oasen sökes! 
Det är väldigt trevligt att se vår svenska flagga 
vaja på våra fina gårdars flaggstänger! 
 

På Nationaldagen gen 6 juni, kl 08.00 hissade 
Dick Söderström vår svenska flagga vid Oasen till 
ackompanjemang av Curt Lidbrandt som spelade 
på sin kornett. 
 

 
Därefter vajade  vår svenska flagga högt och stolt 
under hela nationaldagsfirandet fram till kl. 21. 
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Om du har möjlighet att bli ny flaggvärd var 
vänlig kontakta den avgående flaggvärden, Curt 
Lidbrandt,  på tfn 0708-457927. Tack Curt för din 
uppskattade insats under åren som gått! 
Flaggan finns för närvarande i förrådet vid 
Häggviksvägen 15. 
 

Överfull container för 
grovsopor vid tennisbanan 
Tyvärr har vår container för grovsopor använts 
felaktigt på sistone. Sängar, bord och stolar har 
ställts utanför containern. Det är främst i samband 
med flyttning eller ombyggnad med byggavfall 
som detta sker. 
Observera föreskrifterna i ”Min Bostadsrätt” där 
det anges:  
Container för grovsopor står uppställd vid 
tennisplanen och töms normalt varje vecka. Om 
containern skulle vara full när du vill bli av med 
dina grovsopor, måste du invänta nästa tömning. 
Inga sopor får ställas utanför containern. 
Den är inte avsedd för återvinningsprodukter, 
elartiklar, rivningsavfall eller miljöfarlig avfall. 
Containern är låst – samma svarta nyckel som går 
till källaren passar 
i hänglåset. 
 

 
Otillåtna sopor utan för containern vid 
tennisbanan. 
  
Denna typ av sopor måste transporteras till direkt 
till en avfallsstation, exempelvis Hagby åter-
vinningscentral med adress Frestavägen 10,  
187 70 Täby, tfn: 08-505 804 00.  
Birgitta Sandström, 070-32 45 435 

Mera om sophantering 
Vi har ett serviceavtal med den entreprenör som 
installerade markbehållarna för vårt avfall. Enligt 
avtalet ska de utföra service, rengöring och 
underhåll två gånger per år, under vår och höst. 
Vårens arbete har nyligen utförts. 
   Problemet med lukt som kan uppkomma under 
sommaren beror i huvudsak på att det kastas 
genomblöta papperspåsar i behållarna för 
matavfall och om det ligger sådana i botten på 
behållarna, mosas de av ovanpå liggande påsar.   
De matrester som då faller ut fastnar i det raster 
som finns i botten på containern och lossnar inte 
vid tömning. I stället åker de tillbaka ner i 
containern gång på gång och orsakar då natur-
ligtvis lukt. 
   Ett gott råd för undvikande av lukt: När ni ska 
kasta en påse med matrester, lägg den i en annan, 
torr påse så det blir dubbla lager papper runt 
avfallet. Påsarna är ju ändå gratis. 
   Sorteringen har, under vintern,  fungerat utan 
anmärkning. Men tyvärr har vi under våren börjat 
slarva igen, främst vid sopstationen på 
Smedjevägen, där många plastpåsar hittats bland 
matavfallet. Allt enligt Sollentuna Energi, som 
manar till skärpning. Om vi missköter vår 
sopsortering så riskerar vi en förhöjd årlig avgift 
på 63.000kr! 
   Efter iakttagelser av medlemmar har vi klagat 
till Sollentuna Energi på att sopbilen kör genom 
vårt område mellan H23 och S3 och det ska inte 
ske enligt gällande instruktioner. Påtalandet har 
också gått till entreprenören, som skyller på att 
man ibland tvingats sätta in förare som normalt 
kör i andra kommuner. – Hör av er till mig om 
inte genomkörningen upphör 
Jan Eriksson, 073-3294 453 

 
Var aktsam om våra hissar! 
Våra hissar målades om för cirka ett år sedan. Vi 
vill gärna hålla dem fräscha så länge som möjligt.        
Var därför försiktig vid transport av skrymmande 
gods i hissen, då de målade väggarna är ömtåliga. 
    Var också vänlig och överbelasta inte hissen vid 
transporter av tungt material. 
Birgitta Sandström, 070-32 45 435 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           

Vinterminnen – snöröjning 
Här kommer en kortfattad statistisk tillbakablick 
på den vinter som varit: 
 
11 st snöröjningar 
8 st sandningar 
5 st helgutryckningar 
 
   Dessa åtgårder utfördes under sistlidna 
snöfattiga och milda vinter. 
   Vid minst två tillfällen utfördes snöröjning två 
gånger samma dygn. 
   Nu får vi börja räkna sol- och regndagar istället! 
Birgitta Sandström, 070-32 45 435 
 

Vid brandfara – nödstoppa 
ventilationen! 
I den händelse att det skulle börja brinna i våra 
hus är det viktigt att begränsa tillflödet av syre/luft 
till eldhärden. Vi hade en brandincident nyligen i 
föreningslokalen orsakad av en elektrisk 
kortslutning  
   Du nödstoppar husets ventilation enkelt genom 
att trycka på den röda nödstoppsknappen som 
finns på trapphusens bottenvåning invid hissen 
strax under taket.  
  

Nödstoppsknappen kan ses vid pilen, till höger om 
hissdörren,  på bottenvåningen. 
 

Inglasning av balkong – 
höst/vinter 2015  
Vi är några lägenheter i föreningen som har tänkt 
glasa in våra balkonger och vi tänkte gå ihop och 
begära in offerter från några olika inglasnings-
företag för att se om vi kan få bättre pris om vi är 
fler som vill glasa in balkongerna samtidigt.   
   Det här innebär också att vi får samma utseende 
på balkongerna, och den som vi kommer 
efterlikna är den som finns på Häggviksvägen 15, 
5tr ovanför fastighetsskötarens uteplats och 
Smedjevägen 3, 3tr. Så kallad inglasning utan 

fönsterspröjs. Den exakta typen av inglasning 
kommer att bestämmas i samråd med den firma 
som får uppdraget, för att få bästa resultat för oss 
alla.  
   Är ni intresserade måste ni själva begära bygg-
lov från kommunen. Det måste varje enskild 
lägenhet göra, det är inget föreningen kan göra åt 
oss.  
   Om ni är intresserade maila mig på 
Madeleinesv@hotmail.com 
Alternativt lämna en intresseanmälan i styrelsens 
brevlåda.  
Anmälan ska vara inkommen senast 31 juni 
2015 och efter det kommer några olika företag 
kontaktas.  
 
Madeleine Johnson  
Häggviksvägen 15 
 

Vårstädningen den 9 maj  
Det fina vädret lockade ovanligt många till årets 
vårstädning och trädgårdsarbete och inte minst 
social samvaro. 
   Undertecknad grillade drygt 100 korvar som 
avnjöts till lite fika. 
   Den beställda fällningen av angripna träd och 
tuktning av andra träd och buskar är i huvudsak  
 
klar för säsongen. Återplantering av några nya 
träd återstår.   Uppsnyggningen utanför H15 är 
också klar och det blev fint gjort.  
Jan Eriksson,  073- 32 9 4453 
 

Läckra toppmurklor i 
rabatten vid Oasen 
 

 
 
Inger Moqvist, Häggviksvägen 19, fotograferade 
påpassligt  en perfekt toppmurkleskönhet! 
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Barkmullen som täcker vissa rabatter i vårt 
område har blivit en perfekt miljö för fina 
toppmurklor.
Så här skriver Naturhistoriska riksmuseets 
svampexpert om toppmurklor:

”Dessa trevliga matsvampar kan man finna lite var 
stans: i löv- och blandskog, på bränd mark, på 
kalhyggen och på ställen där det har legat timmer. 
Man kan hitta dem från senare hälften av maj i 
södra Sverige till omkring midsommartid i 
Norrland. Till skillnad från stenmurklan är 
toppmurklan helt giftfri och kan tillagas utan 
förvällning. Smaken ändras till det bättre om 
svampen torkas före tillagningen.

Normalt brukar toppmurklan bli 10 - 25 cm hög, 
men här på Sektionen för kryptogambotanik finns ett 
torkat exemplar som mäter 32,5 cm. I färskt tillstånd 
uppges det ha varit 85 cm högt. Om denna svamp
ätits upp i stället för att sparas åt eftervärlden borde 
den ha räckt till mat åt fyra personer. Detta jätte-
exemplar hittades i Undersåker i Jämtland den 30 
juni 1920 av W. Berggren. Romell beskrev fyndet 
och trodde att det kunde vara en egen art,Morchella 
maxima.”

Tänkt & tyckt
Har du idéer till artiklar eller synpunkter som 
rör vårt boende, kontakta oss i redaktionen som 
består av Christer Lindén, Cecilia Westman, 
Vidar Skytén och Jan Eriksson. Märk ditt 
bidrag ”Till Gula Bladet” och lämna det i post-
lådan invid föreningslokalen, Häggviksvägen 
23, eller maila det till 
gulahusen.haggvik@gmail.com

                                                                                                                          
Barkmullen som täcker vissa rabatter i vårt 
område har blivit en perfekt miljö för fina 
toppmurklor.
Så här skriver Naturhistoriska riksmuseets 
svampexpert om toppmurklor:

”Dessa trevliga matsvampar kan man finna lite var 
stans: i löv- och blandskog, på bränd mark, på 
kalhyggen och på ställen där det har legat timmer. 
Man kan hitta dem från senare hälften av maj i 
södra Sverige till omkring midsommartid i 
Norrland. Till skillnad från stenmurklan är 
toppmurklan helt giftfri och kan tillagas utan 
förvällning. Smaken ändras till det bättre om 
svampen torkas före tillagningen.

Normalt brukar toppmurklan bli 10 - 25 cm hög, 
men här på Sektionen för kryptogambotanik finns ett 
torkat exemplar som mäter 32,5 cm. I färskt tillstånd 
uppges det ha varit 85 cm högt. Om denna svamp
ätits upp i stället för att sparas åt eftervärlden borde 
den ha räckt till mat åt fyra personer. Detta jätte-
exemplar hittades i Undersåker i Jämtland den 30 
juni 1920 av W. Berggren. Romell beskrev fyndet 
och trodde att det kunde vara en egen art,Morchella 
maxima.”

Tänkt & tyckt
Har du idéer till artiklar eller synpunkter som 
rör vårt boende, kontakta oss i redaktionen som 
består av Christer Lindén, Cecilia Westman, 
Vidar Skytén och Jan Eriksson. Märk ditt 
bidrag ”Till Gula Bladet” och lämna det i post-
lådan invid föreningslokalen, Häggviksvägen 
23, eller maila det till 
gulahusen.haggvik@gmail.com

Aktuell kö, per 2015-06-06,  till BRF Gula Husens parkeringsplatser. 

 

Garagen på 
Järnvägsparkeringen

Plats Namn Adress
1 Norrby H 21a
2 Waljemoth S 1
3 Ardil H 21b
4 Lindholm S 1
5 Larsson S 3
6 Björkman Erik S 7
7 Zare H 23
8 Zetterberg H 23
9 Sjöström S 3
10 Röjerman H 17b
11 Kingstad H 19
12 Gylleus H 15
13 Åfeldt H 23
14 Karlsson S 9
15 Gustafsson S 1

 

Stora P-huset
Plats Namn Adress
1 Jonsson/Svensson H 17b
2 Sjöstrand S 3
3 Larsson S 3
4 Björkman Erik S 7
5 Nicolic H 21b
6 Thylander H 19
7 Zare H 23
8 Zetterberg H 23
9 Röjerman H17b
10 Kingstad H19
11 Gylleus H 15
12 Rendahl H 17a
13 Gustafsson S 1
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Kontaktuppgifter 
Postadress/föreningslokal: Häggviksvägen 23, 191 50 Sollentuna
Telefon: 08-623 06 25   E-post: gulahusen.haggvik@gmail.com   Hemsida: www.gulahusen.se

Teknisk förvaltning
Förvaltare: Riksbyggen Fastighetsservice
Fastighetsskötare/felanmälan: 0771-860 860 (dygnet runt) eller fastighetsservice@riksbyggen.se
Expedition: Häggviksvägen 15. Besökstid onsdag 08.00–09.00 samt torsdag 14.00–15.00
Felanmälan vid nödsituation: 0771-860 860 (dygnet runt)
Hissfel: 0771-500 000 (dygnet-runt-service KONE-hissar, kundcenter@kone.com)

Ekonomisk förvaltning 
Förvaltare: Edsvikens Redovisningsbyrå AB, Djupdalsvägen 10, 192 51 Sollentuna  
Frågor angående månadsavgifter, inre fond, överlåtelser m m, telefon 0707-92 75 21 eller  
anna-karin@edsvikensredovisning.se
 
Styrelse och revisorer
Vidar Skytén, ordförande, Smedjevägen 7, 070-524 74 05   Leder styrelsens arbete
Christer Lindén, vice ordförande, Häggviksvägen 19, 0708-46 86 16   Biträder ordföranden,  
kabel-TV, Gula Bladet, föreningens hemsida
Cecilia Westman, sekreterare, Häggviksvägen 21B, 073-873 4606   Kallelser, protokoll, kontrakt,  
namnskyltar till nyinflyttade, samordnare för husvärdar
Ann-Marie Ek, ledamot, Häggviksvägen 21B, 070-68 50 948   Löpande underhåll och drift, mark  
och trädgård, höst- och vårstädning, bitr sekreterare
Rolf Lindsén, Ledamot, Häggviksvägen 21B, 08-754 8310   Uppdatering av underhållsplan,  
genomförande av löpande och planerat underhåll, brandskydd
Jan Eriksson, ledamot, Häggviksvägen 15, 073-32 94 453   Mark och trädgård, sophantering
Lars Meyer, ledamot, Smedjevägen 3, 076-947 6006   Ekonomi, budget, prognoser och uppföljning,  
avtal, uppdatering av underhållsplan
Marija Nikolic, suppleant, Häggviksvägen 21B, 073-775 0402   Ekonomi, budget, prognoser och  
uppföljning, avtal, uppdatering av underhållsplan
Maria Kastenholm, suppleant, Smedjevägen 3, 0709-21 00 50   Inre städning, uthyrda lokaler,  
föreningslokalen, bastu, tvättstugor, anslag i entréer
Casper Wahlund, suppleant, Häggviksvägen 19, 070-740 3872   Nycklar, garage, parkeringsplatser,  
förråd
Jan-Olov Sjöholm, revisor, Häggviksvägen 15, 08-96 10 43
Birgitta Sandström, revisorssuppleant, Smedjevägen 7, 070-32 45 435

Övriga funktionärer
Siwa Granemar, Häggviksvägen 17A, 08-96 87 59   Bokning/uthyrning av föreningslokalen
Tomas Gårderyd, Häggviksvägen 15, 08-35 72 81   Bollplan/tennis 

Hustomte ”Hustomten” är behjälplig med enklare praktiska göromål i lägenheten
Pentti Heikkilä, Smedjevägen 3, 08-754 56 47 (vänligen ring ej på mobiltelefon)

GULA HUSEN
Bostadsrättsföreningen Gula Husen i Häggvik

Juni 2015

Bilaga till Gula Bladet juni 2013
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